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ة              ٥٥منذ    سنة والعرب يعتّدون بتفّوق اخالقي على االسرائيليين بسبب قيام مجموعة صهيونية ارهابي
ال  ) هو نفسه الذي اصبح رئيسًا للوزراء في ثمانينات القرن الماضي         (آان يديرها اسحق شامير      باغتي

نتعام  ١٩٤٨.فولك برنادوت وسيط االمم المتحدة في فلسطين ابان حرب           ة    فكيف س ل اآلن، من وجه
اة                       داد واودى بحي م المتحدة في بغ ى االم ر مبن النظر االخالقية عينها، مع االعتداء االرهابي الذي دّم

  مندوبها اليها، سيرجيو فييرا دي ميللو؟
ذا                    ابي، وه السؤال ال معنى له اال بمقدار ما يقّر العرب انهم مسؤولون معنويًا عن هذا االعتداء االره

دو حاصًال ود  . ال يب ى وج الغمز ال ان صحفنا تزخر ب س، ف ى العك ؤامرة"عل اءات " م ن ايح م م يفه
د                     الغامزين انها ُتنسب الى الواليات المتحدة بحجة ان االحتالل االميرآي في العراق هو اول من يفي

م المتحدة       د نحو                   . من عرقلة دور االم شاطرين خطوة ابع بعض المت ؤامراتي ذهب ب ل الم ل ان العق ب
ادة             الهذيان،   رة آالع فراحوا يستذآرون قضية اغتيال برنادوت، ولكن اي استذآار؟ من اجل رمي الك

!في الملعب االسرائيلي
اريون       ديها انتح ل صار ل رى؟ ه ات اخ ديها أولوي ست ل ك؟ ألي ي ذل رائيل ف صلحة اس ون م ن تك  اي

اد " قيام   ألم ينسج الخيال السياسي قبل ذلك نظريات حول       . تحّرآهم حتى في العراق؟ غير مهم      " الموس
داءات  ول ١١باعت داد ٢٠٠١ ايل ي بغ دة ف م المتح ر االم ر مق يس تفجي سها، أل دة نف ات المتح ؟ والوالي

ذي سبق                       سياسة ال ا دون ال ضربة لهيبتها؟ اال يعّقد االمور امامها؟ أيضًا غير مهم بالنسبة الى وعي م
دم               ى بع ورك حت ر اشرطة         ان نفى وظل ينفي مسؤولية بن الدن عن تفجيرات نيوي رارًا عب ا تك ا تبّناه

.الفيديو
ذ افضى                 دًا من اجئ أح د يف م يع الم ل شؤونهم وشؤون الع بيد ان االنحدار االخالقي في مقاربة العرب ل

ذي   . شيوع االحساس بأنهم والمسلمين ضحايا آل مؤامرات الدنيا، الى تبرير ما ال يبرر             وهو االمر ال
صدّ          ي والفكر ال ى حد سواء      تشارك فيه الفكر البنالدن م            . امي عل دخل االم ثًال ان ت آثر االول م فمن م

ى االسالم                   شرقية، حرب عل سي عن تيمور ال زع االستعمار االندوني ن يكون      ! المتحدة لن بة، ل للمناس
ان لتنظيم              وم قريب بي داد هو رد           " القاعدة "غريبًا إن صدر في ي ر بغ دعي ان تفجي ادي "ي ى  " جه عل

ا                 استقالل تيمور الشرقية باعتبار ا     ة فيه ة االنتقالي ى المرحل ان اشرف عل و آ ا  . ن سيرجيو دي ميلل ام
سًا يضم معظم                    ّد مجل الفكر الصّدامي الذي بات يسير مقنعًا في اآثر من عاصمة عربية، فهو الذي يع
تقالله،   راق اس تعادة الع ؤخر اس ة ت ل عملي صفق لك ي، وي ر تمثيل ي غي سياسي العراق وان الطيف ال أل

.لية مسلحة وأيًا تكن ضحاياهاشرط ان تكون هذه العم
نهم               ة م رة اقلي ين بجري امي عن اي مسؤولية         . قطعًا، ليس المقصود ان يؤخذ العرب اجمع اال ان التع

دين            ة ت م تصدر اصوات قوي ا ل يم م ّرر التعم اخالقية او فكرية عربية حيال ما يحصل في العراق، يب
.هذا االنحراف الرهيب وتتنصل من التواطؤ االعالمي والسياسي الذي اتاحه

سبة                  وال تكفي اال    ان بالن ذا اضعف االيم م المتحدة، فه ر ضد االم دانة الرسمية للعمل االرهابي االخي
ي                      سلوك عرب ة ل وب مراجع ل المطل ة، ب الى مجموعة من البلدان تحتاج في العمق الى المنظمة الدولي

لفي بغداد، باستعجال المقاومة، اي مقاومة، والتهليل لكل عم" البعث"عام تمّيز، بعد سقوط نظـام 
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ة، وقصف     .  مسلح بتلّبس لبوسها    فصار ضرب انابيب النفط مقاومة، وحرمان الناس من المياه مقاوم
.سجن ابو غريب مقاومة

د                    ذا اآي رآيين، فه ود االمي ون يقومون بالتصدي للجن وم بعضهم     . ان يكون في العراق مواطن وان يق
ش      . بذلك بدافع الغيرة الوطنية، فهذا ممكن      وم ال ة االحتالل   "عب العراقي بـ    اما ان ُتختصر هم ، "مقاوم

ان في                           ا آ ًا افتراضيًا، آم زال مفهوم شعب في العراق ال ي لفًا ان ال ا س ا قررن فهذا ال يصح اال اذا آن
ة                 ماٍض غير بعيد، ايام صدام حسين، حين تغاضت معظم القوى السياسية العربية عن اوجاعه الحقيقي

  .بحجة ان اميرآا عدوة الشعوب
د                ء يؤآد في    يال ش  طبيعة الحال ان مثل هذه االعمال لم تكن لتحصل لوال االلتباس في مواقف العدي

ة                         راق، او في تغطي الي في الع م االنتق من الحكومات العربية الرافضة حتى التحاور مع مجلس الحك
زلتين          اب الوضوح         . االعالم العربي، الرسمي والخاص والضائع في منزلة بين من د ان غي لكن المؤآ

صورة               الذي يرقى  م من ال وم في الجانب المظل ضعنا الي ذي ي  احيانًا الى دعم معنوي لالرهاب، هو ال
.حيث ُيقتل داعية السالم

ضافر             م تت رًا سهًال اذا ل ن يكون ام ة ل االة االخالقي واالآثر تأآيدًا من ذلك ان الخروج من حال الالمب
نهم الخروج م                 ه يمك رهم ان ل غي م    جهود نهضوية جبارة تقول للعرب قب يكن اول   . ن الجانب المظل ول

را دي                    الغيث مبادرة من جمعيات اهلية هنا وهناك، او حتى من الحكومات، الطالق اسم سيرجيو فيي
ا                                 م، وانه اد االم سنا في معزل عن اتح ا ل ذآر انن ى الت ا عل دننا تجبرن ة في م ميللو على ساحات عام

  .ليست بالضرورة ضدنا
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